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Predsedovia výborov predložili prostredníctvom pána Klausa-Heinera Lehna a v súlade 
s článkom 211 ods. 1 žiadosť o výklad článku 192 v súvislosti s postavením poslancov, 
ktorí nie sú členmi politických skupín, na schôdzach koordinátorov.

1. Pôvod a vznik článku 192

Článok 1921 sa zaviedol na konci predchádzajúceho volebného obdobia v rámci všeobecnej 
revízie rokovacieho poriadku, ktorá sa uskutočnila v máji roku 2009 (Corbettova správa2). 
V tomto článku ide o prvé spísanie spôsobu zvolávania schôdzí koordinátorov výborov, 
ktoré sa dovtedy vykonávalo neformálne. V článku 192 ods. 1 sa uvádza: „Politické skupiny 
môžu určiť jedného zo svojich členov za koordinátora“, a výslovne sa v ňom nespomína 
účasť poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín.

Súčasné ustanovenia týkajúce sa poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, odrážajú 
politickú vôľu, vyjadrenú v rámci diskusie o Corbettovej správe. Návrh Corbettovej správy 
v skutočnosti pôvodne obsahoval možnosť, aby si poslanci, ktorí nie sú členmi politických 
skupín, tiež vymenovali koordinátora, ktorý by bol pozývaný na schôdze, ale takéto 
ustanovenie bolo v rámci schvaľovacieho procesu správy Výborom pre ústavné veci 
zmenené a doplnené a potom vypustené. Plénum Corbettovu správu potvrdilo veľkou 
väčšinou hlasov, 522 poslancov hlasovalo za správu.  

Uplatňovanie článku 192 bolo okrem toho predmetom diskusie v rámci konferencie 
predsedov výborov3, ktorá sa konala na začiatku tohto volebného obdobia. V rámci tejto 
konferencie sa dosiahol konsenzus na spoločnom výklade, že poslanci, ktorí nie sú členmi 
politických skupín, sa nemôžu zúčastňovať schôdzí koordinátorov, lebo nemajú svojho 
koordinátora.

2. Otázky a analýza

Keďže účasť poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, na schôdzach koordinátorov 
sa v článku 192 výslovne neuvádza, jeho uplatňovanie sa v tomto ohľade v jednotlivých 
výboroch líši, čo vyvoláva otázku rovnosti zaobchádzania s týmito poslancami. Treba 
poznamenať, že zavedenie článku 192 malo priamy vplyv na účasť poslancov, ktorí nie sú 
členmi politických skupín, na schôdzach koordinátorov; táto sa totiž v porovnaní 
s predchádzajúcim volebným obdobím znížila. 

Zásada zákazu diskriminácie podľa judikatúry4 bráni tomu, aby sa v podobných situáciách 
zaobchádzalo odlišne a aby sa v odlišných situáciách zaobchádzalo rovnako, s výnimkou 
prípadov, keď by takéto zaobchádzanie bolo objektívne odôvodnené. 

Treba dodať, že v zaobchádzaní s poslancami, ktorí nie sú členmi politických skupín, na 

                                               
1 Text je uvedený v prílohe 2.
2 Corbettova správa P6_TA(2009)0359, prijatá 6. mája 2009.
3 Pozri prílohu 3: výpis zo zápisnice z 15. septembra 2009 – PV\769940FR.doc, bod 10.2.
4 Pozri najmä rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 1990, Hoche, C-174/89, Zb. s. I-2681, bod 25.
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jednej strane a poslancami, ktorí členmi politických skupín sú, na strane druhej existuje 
niekoľko odlišností, ktoré vyplývajú z vnútorných predpisov Parlamentu (predovšetkým 
z článkov 24, 106, 68 a 170 rokovacieho poriadku). Tieto vnútorné predpisy by nemali 
neopodstatnene ovplyvňovať podmienky vykonávania poslaneckého mandátu poslancov, 
ktorí nie sú členmi politických skupín, len preto, že nepatria do žiadnej politickej skupiny. 
Parlament by mal v prvom rade v rámci svojich vnútorných postupov preskúmať, či sú 
uvedené rozdiely v zaobchádzaní z hľadiska realizácie legitímnych cieľov, ktoré má 
Parlament na zreteli, predovšetkým spoločného vyjadrovania politickej vôle a dosahovania 
kompromisu1, nevyhnutné. Dané ustanovenia boli potvrdené v rámci revízie rokovacieho 
poriadku, ktorá sa uskutočnila v roku 2009.

Pokiaľ ide o postavenie poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, na schôdzach 
koordinátorov, prieskum uskutočnený sekretariátom Výboru pre ústavné veci v júni roku 
2011 ukázal, že z 20 parlamentných výborov iba 3 umožňujú poslancom, ktorí nie sú členmi 
politických skupín, účasť v úlohe pozorovateľov, a to podľa vzoru konferencie predsedov 
politických skupín, v rámci ktorej je povolená účasť predstaviteľa poslancov, ktorí nie sú
členmi politických skupín, bez toho, aby mal tento právo hlasovať (článok 24 rokovacieho 
poriadku). Aj keď väčšina výborov neumožňuje poslancom, ktorí nie sú členmi politických 
skupín, účasť na schôdzach koordinátorov, poskytovanie informácií je vo všeobecnosti 
dobre zabezpečené, aby tak títo poslanci neprichádzali v Parlamente o svoje práva. Väčšina 
(13) výborov sa rozhodla pozývať na schôdze koordinátorov sekretariát poslancov, ktorí nie 
sú členmi politických skupín, a teda takýmto spôsobom ich zapojiť do toku informácií. 
Pokiaľ ide o zvyšných 7 výborov, ktoré ich sekretariát nepozývajú, poslanci, ktorí nie sú 
členmi politických skupín, dostávajú od nich program a výsledky schôdzí, s výnimkou 2 
výborov, ktoré týmto poslancom neposielajú programy. 

Čo sa týka článku 192 ods. 2, v ktorom sa počíta s možnosťou „preniesť na koordinátorov 
právomoc prijímať určité rozhodnutia s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa prijímania 
správ, stanovísk a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov“, zo spomínaného prieskumu 
vyplynulo, že iba 2 výbory vystavili mandát na prijímanie rozhodnutí koordinátormi. Pokiaľ 
ide o zvyšných 18 výborov, ktoré formálne nepreniesli právomoci, polovica z nich 
zabezpečuje schvaľovanie prijatých rozhodnutí ex post, druhá polovica prijíma rozhodnutia 
koordinátorov len pre informáciu. Po zavedení článku 192, ktorý schôdzam koordinátorov 
priznáva právo „prípravy rozhodnutí, ktoré prijíma výbor“, ale nie prijímanie rozhodnutí 
v prípade, keď im chýba osobitné splnomocnenie, vyvoláva postup týchto 9 výborov otázku 
legitímnosti.

V rámci spomínaného prieskumu sa okrem toho ukázalo, že možnosť prenášania právomocí 
na koordinátorov je pravidlom, ktoré sa vo všeobecnosti neuznáva, a to aj keď systém 
prenášania právomoci existuje vo všetkých výboroch. 

Čo sa týka účasti poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, na schôdzach 
koordinátorov, vznik článku jasne ukazuje zámer Parlamentu obmedziť túto účasť len na 
politické skupiny, s možnosťou pozvať na schôdzu koordinátorov podpredsedov výborov 
v úlohe poradcov (článok 192 ods. 2). Otázka účasti poslancov, ktorí nie sú členmi 

                                               
1 Pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. októbra 2001 v spojených veciach T-222/99, T-327/99 a T-329/99 
(predovšetkým odseky 156, 157, 165 a 202).
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politických skupín, na schôdzach v každom prípade priamo súvisí s otázkou rozhodovacej 
právomoci koordinátorov.

Pokiaľ ide o rozhodovaciu právomoc, článok 192 ods. 2 stanovuje iba dva spôsoby 
prijímania rozhodnutí: 1/ samotným výborom, 2/ prenesením právomoci na koordinátorov 
(okrem prípadov prijímania správ, stanovísk a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov). 
Znenie jednoznačne priznáva schôdzam koordinátorov prípravnú úlohu bez vlastnej 
rozhodovacej právomoci, a to okrem prípadov, keď sa výbor rozhodne preniesť svoju 
rozhodovaciu právomoc na koordinátorov. S cieľom dosiahnuť plný súlad s článkom 192 by 
sa toto prenesenie právomoci malo uskutočňovať formálne ex ante a malo by byť 
spomenuté v zápisnici zo schôdze výboru alebo byť k nej pripojené. V takomto prípade sa 
poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, podieľajú na schvaľovaní mandátu, 
a prenášajú tak zároveň svoju rozhodovaciu právomoc. Rozhodnutia koordinátorov by sa 
v prípade, že nemajú mandát ex ante, mali prijímať v podobe odporúčaní a mali by sa 
predkladať na schválenie ex post všetkým členom výboru, a to vrátane poslancov, ktorí nie 
sú členmi politických skupín. V prípade mandátu alebo schválenia rozhodnutí ex post by už 
otázka legitímnosti rozhodnutí bez účasti poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, 
na schôdzach koordinátorov bola úplne zbytočná.

3. Návrh výkladu

Poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, v zmysle článku 30 netvoria politickú 
skupinu, a teda nemôžu vymenovať koordinátorov, ktorí sú jedinými členmi, ktorí majú 
právo zúčastňovať sa schôdzí koordinátorov. 
Schôdze koordinátorov majú za úlohu pripravovať rozhodnutia výboru a nemôžu nahrádzať 
schôdze výboru, ak na ne nie je výslovne prenesená právomoc. Z toho dôvodu musia byť 
rozhodnutia prijaté na schôdzi koordinátorov predmetom prenesenia právomoci ex ante. Ak 
právomoc prenesená nie je, koordinátori môžu prijímať iba odporúčania, ktoré musia byť 
výborom formálne schválené ex post.
Právo na prístup k informáciám poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, musí byť 
v každom prípade v súlade so zásadou zákazu diskriminácie zachované, a to poskytovaním 
informácií a prítomnosťou člena sekretariátu týchto poslancov na schôdzach koordinátorov.
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PRÍLOHA 1

Návrh listu predsedovi Parlamentu pánovi Jerzymu Buzekovi 

Vážený pán predseda,

predsedovia výborov predložili prostredníctvom pána Klausa-Heinera Lehna a v súlade 
s článkom 211 ods. 1 žiadosť o výklad článku 192 v súvislosti s postavením poslancov, 
ktorí nie sú členmi politických skupín, na schôdzach koordinátorov.

Článok 192 sa zaviedol na konci predchádzajúceho volebného obdobia v rámci všeobecnej 
revízie rokovacieho poriadku, ktorá sa uskutočnila v máji roku 2009 (Corbettova správa1). 
V tomto článku ide o prvé spísanie spôsobu zvolávania schôdzí koordinátorov výborov, 
ktoré sa dovtedy vykonávalo neformálne. V článku 192 ods. 1 sa uvádza: „Politické skupiny 
môžu určiť jedného zo svojich členov za koordinátora“, a výslovne sa v ňom nespomína 
účasť poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, na schôdzach koordinátorov.

Súčasné ustanovenia týkajúce sa poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, odrážajú 
politickú vôľu, vyjadrenú v rámci diskusie o Corbettovej správe. Návrh Corbettovej správy
v skutočnosti pôvodne obsahoval možnosť, aby si poslanci, ktorí nie sú členmi politických 
skupín, tiež vymenovali koordinátora, ktorý by bol pozývaný na schôdze, ale takéto 
ustanovenie bolo v rámci schvaľovacieho procesu správy Výborom pre ústavné veci 
zmenené a doplnené a potom vypustené. Plénum Corbettovu správu potvrdilo veľkou 
väčšinou hlasov, 522 poslancov hlasovalo za správu.

Uplatňovanie článku 192 bolo okrem toho predmetom diskusie v rámci konferencie 
predsedov výborov2, ktorá sa konala na začiatku tohto volebného obdobia. V rámci tejto 
konferencie sa dosiahol konsenzus na spoločnom výklade, že poslanci, ktorí nie sú členmi 
politických skupín, sa nemôžu zúčastňovať schôdzí koordinátorov, lebo nemajú svojho 
koordinátora.

Uplatňovanie článku 192 sa však v jednotlivých výboroch líši, čo vyvoláva otázku rovnosti 
zaobchádzania. Na to, aby sa teda uplatňovanie článku 192 zjednotilo, je vhodné poskytnúť 
formálny výklad. 

Čo sa týka účasti poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, na schôdzach 
koordinátorov, vznik článku jasne ukazuje zámer Parlamentu obmedziť túto účasť len na 
politické skupiny, s možnosťou pozvať na schôdzu koordinátorov podpredsedov výborov 
v úlohe poradcov (článok 192 ods. 2). Otázka účasti poslancov, ktorí nie sú členmi 
politických skupín, na schôdzach v každom prípade priamo súvisí s otázkou rozhodovacej 
                                               
1 Corbettova správa P6_TA(2009)0359, prijatá 6. mája 2009.
2 Pozri zápisnicu z 15. septembra 2009 – PV\769940FR.doc, bod 10.2.
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právomoci koordinátorov.

Pokiaľ ide o rozhodovaciu právomoc, článok 192 ods. 2 stanovuje iba dva spôsoby 
prijímania rozhodnutí: 1/ samotným výborom, 2/ prenesením právomoci na koordinátorov 
(okrem prípadov prijímania správ, stanovísk a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov). 
Znenie jednoznačne priznáva schôdzam koordinátorov prípravnú úlohu bez vlastnej 
rozhodovacej právomoci, a to okrem prípadov, keď sa výbor rozhodne preniesť svoju 
rozhodovaciu právomoc na koordinátorov. S cieľom dosiahnuť plný súlad s článkom 192 by 
sa toto prenesenie právomoci malo uskutočňovať formálne ex ante a malo by byť 
spomenuté v zápisnici zo schôdze výboru alebo byť k nej pripojené. V takomto prípade sa 
poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, podieľajú na schvaľovaní mandátu, 
a prenášajú tak zároveň svoju rozhodovaciu právomoc. Rozhodnutia koordinátorov by sa 
v prípade, že nemajú mandát ex ante, mali prijímať v podobe odporúčaní a mali by sa 
predkladať na schválenie ex post všetkým členom výboru, a to vrátane poslancov, ktorí nie 
sú členmi politických skupín. V prípade mandátu alebo schválenia rozhodnutí ex post by už 
otázka legitímnosti rozhodnutí bez účasti poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, 
na schôdzach koordinátorov bola úplne zbytočná.  

Výbor pre ústavné veci teda na svojej schôdzi, ktorá sa konala ..., prijal počtom hlasov ... 
tento výklad článku 192 rokovacieho poriadku: 

„Poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, v zmysle článku 30 netvoria politickú 
skupinu, a teda nemôžu vymenovať koordinátorov, ktorí sú jedinými členmi, ktorí majú 
právo zúčastňovať sa schôdzí koordinátorov.
Schôdze koordinátorov majú za úlohu pripravovať rozhodnutia výboru a nemôžu nahrádzať 
schôdze výboru, ak na ne nie je výslovne prenesená právomoc. Z toho dôvodu musia byť 
rozhodnutia prijaté na schôdzi koordinátorov predmetom prenesenia právomoci ex ante. Ak 
právomoc prenesená nie je, koordinátori môžu prijímať iba odporúčania, ktoré musia byť 
výborom formálne schválené ex post. 
Právo na prístup k informáciám poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, musí byť 
v každom prípade v súlade so zásadou zákazu diskriminácie zachované, a to poskytovaním 
informácií a prítomnosťou člena sekretariátu týchto poslancov na schôdzach koordinátorov.“

S úctou

Carlo Casini
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Príloha 2
Článok 192 rokovacieho poriadku

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie – marec 2011 Verzia na na vytlačenie 1402k

OBSAH
PREHĽAD
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

HLAVA VII: VÝBORY A DELEGÁCIE

KAPITOLA 1: VÝBORY – ZLOŽENIE A PÔSOBNOSŤ

Článok 192: Koordinátori výborov a tieňoví spravodajcovia

1.    Politické skupiny môžu určiť jedného zo svojich členov za koordinátora. 

2.    Koordinátori výborov sú v prípade potreby zvolaní predsedom výboru na účel prípravy rozhodnutí, ktoré 
prijíma výbor, najmä procedurálnych rozhodnutí a rozhodnutí o vymenovaní spravodajcov. Výbor môže preniesť 
na koordinátorov právomoc prijímať určité rozhodnutia s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa prijímania správ, 
stanovísk a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Na schôdze koordinátorov výborov môžu byť prizvaní 
podpredsedovia, ktorí majú poradnú úlohu. Koordinátori vynaložia úsilie o dosiahnutie zhody. Ak sa zhoda 
nedosiahne, môžu konať, iba ak dosiahnu väčšinu, ktorá so zreteľom na príslušné zastúpenie jednotlivých skupín 
jednoznačne zastupuje veľkú väčšinu vo výbore. 

3.    Politické skupiny môžu určiť pre každú správu tieňového spravodajcu, ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní 
správy a snaží sa nájsť kompromisy vo výbore v mene skupiny. Ich mená sa oznámia predsedovi. Na návrh 
koordinátorov môže výbor rozhodnúť najmä o tom, že tieňoví spravodajcovia sa zapoja do úsilia o dohodu 
s Radou v riadnom legislatívnom postupe. 

Posledná úprava: 12. mája 2011
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Príloha 3
Výpis zo zápisnice 

Štrasburg 15. septembra 2009

KONFERENCIA PREDSEDOV VÝBOROV

Schôdza, ktorá sa konala 15. septembra 2009 v Štrasburgu

Zápisnica

10.2 Schôdze koordinátorov výborov, poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín

PREDSEDA poukazuje na článok 192, v ktorom sa uvádza, že politické skupiny môžu určiť 
jedného zo svojich členov za koordinátora. Je teda jasné, že poslanci, ktorí nie sú členmi 
politických skupín, nemôžu vykonávať funkciu koordinátora, a z toho dôvodu sa nemôžu ani 
zúčastňovať schôdzí koordinátorov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom bolo 
umožniť poslancom, ktorí nie sú členmi politických skupín, vymenovať si koordinátora, 
Výbor pre ústavné veci jednoznačne zamietol. 

Takýto stav by však nemal zbavovať poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, ich 
práv v Parlamente, ktorými disponujú ako jeho poslanci. Každý výbor by mal v súlade so 
svojimi vlastnými postupmi dbať o to, aby sa s poslancami, ktorí nie sú členmi politických 
skupín, s dostatočným časovým predstihom pred schôdzou koordinátorov príslušné otázky 
prediskutovali. Toto by mohlo vyzerať tak, že by s týmito poslancami ich možné stanoviská 
prekonzultovali predseda alebo sekretariát výboru. Koordinátori potom spravidla predkladajú 
svoje návrhy výboru. Každý člen výboru môže k návrhom predložiť svoje pripomienky na ich 
úpravu. Výbor má v súvislosti s návrhmi koordinátorov posledné slovo a v prípade potreby 
ich môže zmeniť. Na to, aby poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, mali právo 
zúčastňovať sa schôdzí koordinátorov, by bola podľa PREDSEDU nevyhnutná zmena 
rokovacieho poriadku. 

Pán TRZASKOWSKI, podpredseda Výboru pre ústavné veci, potvrdzuje výklad predsedu, 
podľa ktorého poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, nemajú právo vymenovať si 
koordinátora. Ako minimálne spoločné pravidlo navrhuje poskytovať týmto poslancom 
bezprostredne po schôdzach koordinátorov informácie.

Pani PACK, predsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie, zdôrazňuje potrebu toho, aby sa 
vo všetkých výboroch uplatňoval rovnaký prístup, a to v súlade s návrhmi predsedu. 

PREDSEDA poznamenáva, že medzi predsedami výborov panuje názorová zhoda.
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Po druhé, pokiaľ ide o ďalšiu otázku počtu koordinátorov na jednu politickú skupinu, 
PREDSEDA poukazuje na článok 192, v ktorom sa uvádza, že z jednej politickej skupiny 
môže byť len jeden koordinátor. Napriek tomu sa stáva, že politická skupina máva často 
z praktických dôvodov na schôdzi koordinátorov i zástupcu koordinátora. Z toho dôvodu 
PREDSEDA navrhuje, aby politickú skupinu mohol zastupovať iba jediný koordinátor. 
Zástupca koordinátora nemôže na schôdzi koordinátorov v prítomnosti vymenovaného 
koordinátora zastupovať politickú skupinu, hoci aj sa schôdze zúčastňuje. 

Pán LEINEN, predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
navrhuje, aby výklad tejto otázky poskytol Výbor pre ústavné veci.

Pán HARBOUR, predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, podporuje 
pragmatický prístup predsedu v súvislosti s možnosťou účasti zástupcu koordinátora. Takéto 
riešenie by zástupcovi koordinátora umožňovalo nadobúdať skúsenosti a nahrádzať 
vymenovaného koordinátora v prípade jeho neprítomnosti, čo by poskytovalo skupine 
koordinátorov možnosť efektívne vykonávať svoju činnosť.

Pani BOWLES, predsedníčka Výboru pre hospodárske a menové veci, žiada o prístup, ktorý 
by bol v súlade s postojom k účasti poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, na 
schôdzach koordinátorov, ktorý bol prijatý predtým.

PREDSEDA opätovne zdôrazňuje, že právo vymenovať koordinátora je neoddeliteľne 
spojené s existenciou politickej skupiny. 

Pani BERÈS, predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, s cieľom zabezpečiť 
rovnosť zaobchádzania s politickými skupinami navrhuje, aby mala právo vystúpiť na schôdzi 
koordinátorov z každej politickej skupiny len jedna osoba.

Pán SIMPSON, predseda Výboru pre dopravu a cestovný ruch, súhlasí s názorom, že 
poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, si nemôžu vymenovať koordinátora. Pokiaľ 
ide o účasť zástupcu koordinátora na schôdzach koordinátorov, navrhuje, aby sa na nich 
zástupca koordinátora mohol zúčastňovať iba v prípade neprítomnosti vymenovaného 
koordinátora. 

PREDSEDA uvádza, že v súvislosti s účasťou zástupcu koordinátora politickej skupiny na 
schôdzach koordinátorov nepanuje názorová zhoda, a dáva návrh, že by bolo možné poveriť 
Výbor pre ústavné veci, aby buď predložil výklad rokovacieho poriadku, alebo navrhol 
príslušné zmeny. 

Napokon, pokiaľ ide o prítomnosť podpredsedov výborov na schôdzach koordinátorov, 
PREDSEDA poukazuje na článok 192, ktorý im právo na účasť neudeľuje, ale výslovne sa 
v ňom uvádza, že predseda ich na tieto schôdze môže prizvať v úlohe poradcov. 


